1/2

MELDING SPANFRAMES
U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen of mailen.
Voor het plaatsen van spanframes moet u een melding doen. Een spanframe is een met de grond verankerde
constructie waarin een spandoek of andere drager is bevestigd. Alleen evenementen met een beschermde
status (Evenementenbeleid, februari 2010) komen in aanmerking voor het plaatsen van spanframes. (zie
bijlage). De gemeente Zevenaar heeft hiervoor 9 locaties aangewezen.
* verplicht in te vullen

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN)*
Naam organisatie/vereniging *
Correspondentieadres *
(geen postbusnummer)
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres

Gegevens spanframe
Omschrijving activiteit *
(doelstelling)
Datum activiteit *
Plaats *

Tijd: * (maximaal twee weken
voorafgaand aan het evenement)

(ddmmjjjj)
Angerlo, Parallelweg
Babberich, Dorpstraat
Giesbeek, Zwalmstraat, nabij Rivierweg
Lathum, Koestraat, nabij Rivierweg
Zevenaar, Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde,
bij Citer op het gras;
Zevenaar, Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell
tussen de bomen op het gras;
Zevenaar,Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter
voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de
rijbaan en het fietspad;
Zevenaar, Ringbaan Zuid / Dijkweg. 50 meter van de
rotonde af op het gras, aan zijde spoor;
Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan Zuid
Van
tot
(datum invullen)
(dag na het evenement vóór 12.00 uur spanframes
verwijderen)
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Opmerkingen

Nakomen voorschriften
U dient zich te houden aan de voorschriften genoemd in de bijlage. Indien wordt geconstateerd dat
voorschriften niet worden nagekomen, zijn toezichthouders bevoegd om de spanframes per direct te
verwijderen.

Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Team
Vergunningen. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (0316) 595 111.

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. U ontvangt geen bericht
als uw melding akkoord is. Het college van burgemeester en wethouders kan echter binnen acht werkdagen
na ontvangst van de melding besluiten het plaatsen van de spanframes te verbieden.

Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

U kunt dit (onderterkende) formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.

Bijlage: voorschriften plaatsen spanframes
1. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 9 aangewezen locaties;
2. De spanframes mogen op de eerste dag na 12.00 uur worden geplaatst en moeten daags na de activiteit
vóór 12.00 uur ’s ochtends zijn verwijderd;
3. De spanframes hebben een maximale hoogte van in totaal 3,8 meter. Het frame zelf heeft een maximale
hoogte hoogte van 2,1 meter en is 2,7 breed. Onder het frame zit een minimale doorkijk van 1,7 meter.
4. De spanframes moeten zodanig worden geplaatst dat deze goed zijn verankerd in de grond, zodat ze niet
kunnen omvallen, omwaaien en / of hinder of schade veroorzaken voor derden.

Bijlage ‘Beschermde evenementen’
Evenementen met een beschermde status conform het Evenementenbeleid, vastgesteld in februari 2010.

Beschermd

Zevenaar Muziekstad evenementen, Streekculturele (schuttersfeesten, lokale
kermissen, carnaval e.d.) evenementen, 4 mei herdenking, Doedorp / jeugd
vakantieactiviteiten, Festival Buitenblik, Buurt BBQ’s, Wijk- en Straatfeesten,
Giesbeach, Breulyfeest, Halfvastenoptocht Angerlo, Boemelburchtparade
Zevenaar, Kermis Zevenaar en Koninginnedag Zevenaar.
Multiculturele evenementen, Internationaal straattheater, Nationale
Sportevenementen zijn ook voorbeelden van evenementen die een beschermde
status kunnen verdienen.

